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Abstract. The occurrence of Chernes hahni in The Netherlands confirmed (Arachnida:

Pseudoscorpiones)

On 2 April 2000, a female of Chernes hahni (C. L. Koch, 1839) was found on a tree trunc

( Populus x canadensis) at Bieschbosch (The Netherlands, Made). This record confirms the

presence of that species in The Netherlands.

Résumé. La présence de Chernes hahni aux Pays-Bas confirmée (Arachnida:

Pseudoscorpiones)

Le 2 avril 2000 une femelle de Chernes hahni (C. L. Koch, 1839) fut trouvée sur le tronc d’un

arbre ( Populus x canadensis

)

dans le Bieschbosch (Pays-Bas, Made). Cette mention confïrme la

présence de cette espèce de pseudoscorpion aux Pays-Bas.
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Op 2 april 2000 trof W. de Nijs tijdens het nachtelijk onderzoek van

boomstammen een pseudoschorpioen aan op canadapopulier {Populus x

canadensis ) in de Bieschbosch op de Hofmansplaat (Nederland, Made).

mm

Figuur 1: Chernes hahni (C. L. Koch, 1839), Nederland, Made, Bieschbosch, Hofmansplaat, 2 april

2000, leg. W. de Nijs.
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Het exemplaar bevond zich op ongeveer een meter hoogte op de voet van een

zeer dikke boom. Het bleek te gaan om een vrouwtje van Chernes hahni (C. L.

Koch, 1839), een soort waarvan het voorkomen in Nederland betwijfeld werd.

Alleen in de lijst van Harvey (1990) wordt ‘The Netherlands” vermeld, maar van

Helsdingen (1996, persoonlijke mededeling) en Berg (1999, persoonlijke

mededeling) melden slechts één Chernes uit Nederland: C. cimicoides

(Fabricius, 1793).

Wellicht worden beide verwante soorten vaak met elkaar verward. In

Engeland komt C. hahni waarschijnlijk niet voor. Mark Judson (persoonlijke

mededeling) trof geen Engelse exemplaren aan in de collecties. C. hahni werd

aanvankelijk niet opgenomen in de lijst van de Belgische pseudoschorpioenen

(Henderickx 1999) tot morfologisch onderzoek uitwees dat alle onderzochte

Belgische C. cimicoides exemplaren tot C. hahni behoorden (Henderickx & Vets

1999).
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